
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Investasi 

2.1.1 Pengertian Investasi 

Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva 

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Beberapa pakar mengemukakan 

pendapatnya tentang investasi. 

Menurut Jogiyanto (2007:5) bahwa : 

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan 

didalam produksi yang effisien selama periode waktu yang 

ditentukan

 

menurut Kamaruddin Ahmad (2004:3) bahwa : 

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan 

untuk memperoleh tambahan keuntungan tertentu atas uang atau 

dana tersebut . 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, investasi merupakan 

penggunaan untuk memperoleh tambahan pendapatan baik melalui investasi yang 

menghasilkan barang dan jasa atau penanaman modal pada surat berharga yang 

menghasilkan capital gain.  

2.1.2 Jenis-jenis Investasi 

Investasi merupakan penempatan dana pada berbagai aktiva keuangan 

sebagai upaya untuk meningkatkan modal atau kekayaan, baik melalui investasi 

pada real asset maupun investasi melalui financial asset dengan tujuan untuk 

memperoleh pendapatan optimal dengan risiko minimal dimasa yang akan datang. 

Investasi pada financial asset umumnya dilakukan melalui pasar modal (Capital 

market) yang pelaksanaannya dilakukan dibursa saham (secondary market) 

melalui agen, broker, maupun melalui lembaga keuangan yang ditunjuk. 



          Menurut Sunariyah (2006:4), investasi dalam arti luas terdiri dari dua 

bagian utama, yaitu: 

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets). 

Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang  

seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (marketable 

securities atau financial assets).  

Aktiva finansial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan 

klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas. 

Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Investasi langsung diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga 

secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go public dengan 

harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan 

capital gain. 

2. Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang dimiliki 

diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment company) 

yang berfungsi sebagai perantara. Pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan 

melalui lembaga-lembaga keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai 

perantara atau intermediary. Dalam peranannya sebagai investor tidak 

langsung, pedagang perantara (pialang) mendapatkan dividen dan capital gain 

seperti halnya dalam investasi langsung, selain itu juga akan memperoleh 

penerimaan berupa capital gain atas hasil perdagangan portofolio yang 

dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.  

2.1.3 Tujuan Investasi  

Para investor melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan 

tambahan penghasilan dimasa mendatang. Menurut Kamaruddin Ahmad 

(2004:3), ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, yaitu:   



1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha 

untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi  

Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, 

seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak 

merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak  

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan 

yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-

bidang usaha tertentu.  

2.1.4 Manfaat Investasi 

Investasi di pasar modal mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan 

investasi pada sektor perbankan maupun sektor lainnya bagi investor, pasar modal 

memberikan kelebihan-kelebihan dan keleluasaan sendiri. Manfaat yang dapat 

diperoleh bagi masyarakat (pemodal) dalam berinvestasi di pasar modal menurut 

Kamaruddin Ahmad (2004:58) antara lain:  

1. Nilai investasi berkembang mengikuti perubahan ekonomi. Peningkatan 

tersebut tercermin pada meningkatnya harga yang menjadi capital gain. 

2. Sebagai pemegang saham investor memperoleh dividen. 

3. mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

4. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham A ke 

saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko. 

5. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrument untuk 

mengurangi risiko.    



2.2  Pasar Modal 

2.2.1  Pengertian Pasar Modal  

Menurut Keputusan Mentri Keuangan RI No. 1548/KMK/1990 

pegertin Pasar Modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga 

beredar. Dalam arti sempit, Pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa 

gedung) yang disisipkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, 

dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang 

efek.  

Menurut  Gitman (2006:25) pengertian Pasar Modal yaitu :  

A market that enables suppliers and demanders of long-term funds to 
market transactions. Included are securities issues of business and 
government. The backbone of capitl mrket is formend by the various 
securities exchange that provide a forum for bond and stick 
transaction.

    

Menurut Sartono (2001:21) mendefinisikan Pasar Modal sebagai berikut :  

Tempat terjadinya transaksi assets keuangan jangka panjang atau 
long-term financial assets. Jenis surat berharga yang diperjual 
belikan di pasar modal memungkinkan terpenuhinya kebutuhn dana 
jangka panjang untuk investasi jangka panjang dalam bentuk 
bangunan, peralatan dan sarana produksi lainnya.

   

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli efek yang mengadakan 

transaksi jual beli efek.  

2.2.2  Fungsi Pasar Modal  

Menurut Sunariyah (2004:7) fungsi pasar modal pada suatu Negara dapat 

dilihat dari lima segi, yaitu : 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. 

2. Pasar Modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk 

menentukan hasil (return) yang diharapkan. 



3. Pasar Modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual 

kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian, yaitu dengan 

membeli sebagian kecil saham perusahaan public. 

5. Pasar Modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.  

2.2.3  Jenis-Jenis Pasar  

Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan 

jenis ataupun bentuk Pasar Modal dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. 

Jenis-jenis Pasar Modal menurut Sunariyah (2004:12-14) ada beberapa macam, 

yaitu : 

1. Pasar Perdana (primary market) 

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak 

sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Pengertian 

tersebut menunjukan, bahwa pasar perdana merupakan pasar modal yang 

memperdagangkan saham-saham atau sekuritas-sekuritas lainnya yang 

dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut 

dicatatkan di bursa efek. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh 

penjamin emisi dan perusahaan yang akan go public (emiten), berdasarkan 

analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan.  

2. Pasar Sekunder (secondary market) 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar sekunder dimana dahan 

dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa 

penjualan di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran pembeli dan penjual.    



3. Pasar Ketiga (third market) 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar 

bursa (over the counter market). Bursa paralel merupakan suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dalam bentuk 

pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan 

Perdagangan Uang dan Efek dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam).  

Jadi, dalam pasar ketiga tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang 

dinamakan floor trading (laintai bursa).  

4.  Pasar Keempat (fourth market) 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke 

pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. 

Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan 

dalam jumlah besar (block sale).  

2.2.4  Instrumen yang Diperdagangkan  

Instrumen yang diperdagangkan di bursa efek menurut Ridwan S. 

Sundjaja dan Inge Barlian (2003:436) adalah sebagai berikut : 

1. Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham bisa merupakan 

surat berharga yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari 

masyarakat. 

2. Obligasi (bond) 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antar 

pemberi dana, dalam hal ini investor dengan penerbit saham yang disebut 

sebagai emiten. Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut. Pada 

tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik dan akhirnya 

menembus nilai hutang tersebut pada saat jatuh tempo dengan 



mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang tetap secara 

periodik. 

3. Saham Preferen (preferen stock) 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan 

antara obligasi dan saham biasa. Karena bisa menghasilkan pendapatan 

tetap seperti pada bunga obligasi. 

4. Obligasi Konversi 

Obligasi konversi hampir sama dengn obligasi biasa, hanya saja obligasi 

konversi memiliki keunikan yaitu dapat ditukar dengan saham biasa. Pada 

obligasi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi, 

misalnya setip obligasi bisa dikonversi menjadi tiga lembar saham 

biasanya setelah periode tertentu.  

5. Right 

Right adalah surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk 

membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Kebijakan untuk membeli 

right issue merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang 

beredar, guna menambah modal perusahaan. Imbalan dengan membeli 

right adalah sama halnya kepemilikan saham, yaitu dividend dan capital 

gain.    

6. Waran 

Waran seperti halnya right adalah merupakan hal untuk membeli saham 

biasa pada waktu dan harga yang telah ditemtukan. Waran diterbitkan 

dengan tujuan agar investor tertarik untuk membeli obligasi atau saham 

yang akan diterbitkan emiten. 

7. Reksdana 

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat 

pemodal kecil dan pemodal yang memiliki banyak waktu dan keahlian 

untuk menghitung risiko atas investasi mereka.  

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Pasar Modal Indonesia dalah tempat 

untuk jual beli dana dalam berbagai bentuk kepemilikan yang dapat dipilih oleh 

investor dalam alternatif investasinya terhadap suatu perusahaan. 



2.3  Bursa Efek 

2.3.1  Pengertian Bursa Efek  

Bursa efek adalah orgnisasi yang menyediakan tempat pemasaran, dimana 

perusahaan dapat meningkatkan dananya melalui sekuritas baru dan pembeli dapat 

menjual kembali sekuritas.  

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, 

mendefinisikaan bursa efek sebagai berikut :  

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dana atau 

sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak 

lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

  

Sedangkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. 

Kep.01/BEJ/IV/1995, Bursa efek didefinisikan sebgai berikut :  

Suatu sistem atau sarana untuk mempertemukan order jual dan 
order beli anggota bursa dengan tujuan memperdagangkan saham-
saham tersebut untuk kepentingan nasabahnya maupun untuk 
kepentingan dirinya.

  

menurut Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru (2006:279): 

Bursa Efek (stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi 

yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung.

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Burasa Efek 

adalah lembaga yang menyenggarakan atau menyediakan system guna 

terlaksananya transaksi yang ada di pasar modal. Intinya, bursa efek adalah forum 

dimana penjual dan pembeli sekuritas melakukan transaksi keuangan.  

2.3.2  Fungsi Bursa Efek       

Bursa efek yang menyediakan sarana perdagangan efek antara penjual dan 

pembeli mempunyai fungsi dalam mencapai tujuannya. Fungsi bursa menurut 

Kamaruddin Ahmad (2004:19) : 

1. Menciptakan pasar secara terus menerus bagi efek yang telah ditawarkan 

kepada masyarakat. 



2. Menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui 

mekanisme pasar. 

3. Membantu pembelanjaan (penukaran dana) dunia usaha, melalui 

perhimpunan dana masyarakat. 

4. Memperluas proses perluasan partisipasi masyarakat dalam pemikiran 

saham-saham perusahaan.  

Tujuan dari bursa efek menurut  Kommarudin Ahmad (2002:19) : 

Untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan 

Efisien.

  

Sedangkan mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta seperti 

dikemukakan oleh Sunariyah (2004:40) : 

Untuk melakukan jual beli, investor harus melalui perusahaan efek 
(broker/pialang) yang juga anggota bursa yang selanjutnya akan 
bertindak sebagi penjual atau pembeli. Kegiatan transaksi tersebut 
dilakukan di bursa efek, yaitu sebuah pasar yang terorganisir, tempat 
para pialang melakukan transaksi jual beli surat berharga dengan 
berbagai peraturan yang ditetapkan di bursa efek. Kegiatan transaksi 
perdagangan di lantai bursa dilakukan oleh perusahaan efek melalui 
orang yang ditunjuk sebagai wakil perantara perdagangan efek.

   

2.4  Laporan Keuangan 

2.4.1  Pengertian Laporan Keungan  

Bagi sejumlah pihak yang terkait dalam dunia bisnis, salah satunya yaitu 

investor yang akan menanamkan modalnya dalam satu perusahaan, laporan 

keuangan merupkan sesuatu yang penting untuk dianalisis, terutama melihaat 

seberapa baiknya kinerja suatu perusahaan. Seperti yang dikeukakan oleh Ridwan 

S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002:68) sebagai berikut :  

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 
dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar 
data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut.   



 
Berdasarkan pengertian diatas, laporan keuangan merupakan salah satu 

bentuk informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan.  

2.4.2  Analisis Laporan Keuangan  

Sebelum manajer keuangan mengmbil keputusan keuangan maka terlebih 

dahulu ia perlu memhami mengenai kondisi suatu perusahaan. Untuk memahami 

kondisi keuangan perusahaan, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan 

perusahaan.  

Rasio keuaangan merupakan suatu alat atau cara yang paling umum 

digunakan dalam membuat analisis laporan keuangan. Analisis rasio pada 

dasarnya adalah suatu teknik yang digunakan untuk melihat sifat-sifat kegiatan 

operasi perusahaan dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran kinerja 

perusahaan yang telah distandarisasi. Analisis rasio menggambarkan hubungan 

matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Perhitungan yang 

digunakan analisis rasio ini sebenarnya relatif sederhana, namun interpretasi 

terhadaap rasio tersebut merupakan masalah yang cukup komplek. Oleh karena 

itu, efektifnya rasio keuangan ini, sebagai suatu alat analisis, angat tergantung dari 

kemampuan dan keahlian analisis menginterprestasi rasio-rasio yang digunakan. 

Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, alat analisis yang 

digunakan adalah analisis rasio laporan keuangan. Menurut James C. Van Horne 

dan John M. Wachowicz., JR yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari., SS., 

M.Si., Ak. dan Deny Arnos kwary., MHum. (2005:205) analisis rasio keuangan 

dibagi lima jenis yaitu : 

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratios) 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendeknya. Dimana ukuran dasar rasio ini 

terdiri dari modal kerja bersih (net working capital), rasio lancer (current 

ratio), dan rasio cepat (quick acid ratio).   



2. Rasio Aktivitas (activity ratios) 

Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui kecepatan beberapa perkiraan 

menjadi penjualan atau kas, mengukur berapa lama rata-rata barang berada 

di gudang. Rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menggunakan 

aktivanya. Rasio yang diapakai untuk mengukur rasio aktivitas yaitu 

perputaran persediaan (inventory turnover), rata-rata periode tagih 

(average collection period), rata-rata periode bayar (average payment 

period), perputaran aktiva tetap (fixed asset turnover), perputaran total 

aktiva (total asset turnover).   

3. Rasio Profitabilitas (profitability ratios) 

Rasio profitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari 

jumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Rasio yang 

menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. Rasio ini dimaksudkan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Ada banyak 

ukuran profitabilitas. Masing-masing pengembalian perusahaan 

dihubungkan dengan penjualan, aktiva, modal atau nilai saham. Rasio ini 

diantaranya adalah marjin laba kotor (gross profit margin), marjin laba 

operasi (operating profit margin), marjin laba bersih (net profit margin), 

hasil atas total asset (HHA), hasil atas ekuitas (HHE), pendapatan per 

saham (earning per share/EPS), rasio harga saham/pendapatan per saham 

(rasioH/P) 

4. Rasio Leverage (leverage ratios) 

Rasio Leverage adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau 

menggunakan hutang. Beberapa analisis menggunakan istilah rasio 

solvabilitas, yang berarti mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban keuangannya. Dimana yang termasuk rasio ini diantaranya 

adalah rasio hutang (debt ratio), rasio hutang terhadap ekuitas (debt to 

equity ratio), rasio mampu bayar bunga (times interest earned ratio), rasio 

mampu bayar kewajiban tetap (fixed-payment coverage ratio).  



5. Rasio Cakupan (coverage ratio)  

Rasio yang menghubungkan beban keuangan perusahaan dengan 

kemampuannya untuk melayani atau membayarnya. Rasio ini berfungsi 

sebagai salah satu ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

pembayaran bunga hingga dapat menghindari kebangkrutan. Rasio ini 

hanyalah rasio laba sebelum bunga dan pajak untuk periode pelaporan 

tertentu dengan jumlah beban bunga untuk periode tersebut.  

Dari sekian banyk rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan, penulis hanya mengambil alat analisis dari rasio profitabilitas yaitu alat 

analisis, serta pendapatan per saham (Earning Per Share/EPS), dan dari rasio 

leverage yaitu rasio huang terhadap ekuiatas (Debt to Equity Ratio/DER).  

2.5      Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan. Rasio profitabilitas menunjukan pengaruh gabungan dari likuiditas, 

pengelolaan aktiva dan pengelolaan utang terhadap hasil-hasil operasi. 

Profitabilitas juga dapat dikatakan merupakan informasi mengenai efektivitas 

operasional perusahaan. Jumlah keuntungan yang didapat satu perusahaan dapat 

kita lihat pada laporan laba rugi tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

setiap perusahaan akan selalu memaksimalkan laba yang diperolehnya.  

Rasio profitabilitas menurut Gitman (2006:65) :  

Profitability ratio enable the analysis to evaluate the firm profits with 

respect to a given level of sales, a certain level of assets, or the owner 

investment . 

Artinya bahwa rasio profitabilitas adalah suatu analisis yang memungkinkan 

untuk mengevaluasai laba perusahaan dengan memperhatikan nilai penjualan, 

beberapa nilai aset, atau penanam modal. 

Sedangkan menurut  R. Agus Sartono (2001:122) bahwa: 

Profitabilitas adalah kemampun perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri . 



Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

adalah suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berasal dari penjualan 

atau investasi perusahaan. Keuntungan perusahaan ini dapat diukur sebagai salah 

satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat harga saham.  

2.5.1   Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share yang tinggi merupakan daya tarik bagi investor. 

Semakin tinggi EPS, maka kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pendapatan kepada pemegang sahamnya semakin tinggi. EPS menggambarkan 

jumlah laba yang diperoleh setiap lembar selama periode tertentu. Hal ini 

dinyatakan Gibson (2001:373) :  

EPS is the amount of income earned on a share of common stock 

during accounting period.

  

Bringham dan Houston (2001:26) menyatakan :  

Earning Per Share (EPS) is net income availableto the common 

dividend by the number of shares of common stock outstanding.

  

Menurut Harahap (2004:305) rasio ini dapat dihitung dengan rumus :   

Earning Per Share (EPS) = 
outsandingShareCommon

EAT  

Penelitian yang dilakukan hanya membatasi saham biasa. Apabila 

perusahaan menerbitkan saham biasa dan saham preferen, maka net income bagi 

pemegang saham biasa diperoleh dengan mengurangi net income dengan dividen 

dan hak-hak lainnya bagi pemegang saham prefern. Hasil yang diperoleh 

merupakan net income/keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa.  

Gitman (2006:13) mendefinisikan EPS sebagai berikut :  

The amount earned during period on behalf of each outstanding share 
of common stock, calculated by dividing the period s total 
earningsavailable for the firm s common stockholders by the number of 
shares common stock outstanding.     



 
Sartono (2001:9) menyatakan :  

harga saham itu terbentuk di pasar modal dan ditentukan oleh 
beberapa faktor seperti laba per lembar saham atau Earning Per 
Share, rasio laba per lembar saham atau Price Earning Ratio, tingkat 
bunga bebas risiko yang diukur dari tingkat bunga deposito 
pemerintah dan tingkat kepastian operasi perusahaan.    

Brigham dan Houston (2001:98) menyatakan :  

suatu transaksi dimana suatu perusahaan membeli kembali dari 
sebagian sahamnya sendiri, sehingga mengurangi jumlah saham yang 
beredar yan beredar, menaikkan laba per saham (EPS), dan sering 
kali menaikankan harga saham tersebut.

  

Berdasarkan keterangan di atas, EPS adalah hasil atau pendapatan yang 

akan diterima oleh para pemegang saham biasa untuk setiap per lembar saham 

yang dimilikinya. Dengan demikian dari pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa EPS mempengaruhi harga saham.  

2.6 Rasio Leverage  

Rasio leverage (Rasio Utang) menunjukkan seberapa besar kebutuhan 

dana perusahaan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman (hutang). Apabila 

perusahaan tidak menggunakan leverage dalam struktur modalnya, maka 

perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri, sehingga 

risiko perusahaan semakin kecil. Semakin besar tingkat leverage perusahaan, akan 

semakin besar pula jumlah pinjaman yang digunakan, sehingga resiko keuangan 

yang dihadapi semakin besar. 

Rasio leverage menururt Gitman (2006:62): 

The magnification of risk and return introduced though the use of 

fixed-cost financing, such as debt and preferred stock.

 

Sedangkan menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicz., JR 

(2005:208) : 

Rasio leverage menunjukkan sejauh mana sebuah perusahaan 

dibiayai oleh utang.

 

Para kreditor secara umum akan lebih suka jika rasio ini lebih rendah. 

Semakin rendah rasio ini, semakin besar perlindungan bagi kreditor (margin 



perlindungan) jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian besar. Rasio ini 

berfungsi menekan pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan 

menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. 

Jadi rasio leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber 

dana yang menimbulkan beban tetap. Apabila perusahaan menggunakan hutang, 

maka perusahaan harus membayar bunga. Bagi perusahaan yang menggunakan 

hutang, maka tentu berharap untuk bias memperoleh laba operasi dari penggunaan 

hutang tersebut yang lebih besar dari biaya bunganya.  

2.6.1 Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio pengelolaan modal 

yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai usaha dengan 

pinjaman yang disediakan oleh pemehang saham. Seperti yang diungkapkan oleh 

Suad Husnan (2004:70) : 

Debt to Equity Ratio menunjukkan perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri.

 

Erich A. Helfert (2000:115) menyatakan : 

The debt to equity ratio is an attempt to show, in another format, the 

relative proportions of all lender s claims to ownership claims, and it is 

used as a measure of debt exposure.

 

Menurut Agnes Sawir (2003:13), rasio ini dapat dicari dengan 

menggunakan rumus :   

Debt to Equity Ratio (DER) =   
EquityTotal

DebtTotal 

     Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. 

Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambil dari 

laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari 

pendapatannya untuk keperluan tersebut. Sehingga hanya sebagian kecil saja dari 

pendapatan yang dibayarkan oleh deviden.  



Para pemberi pinjaman, menginginkan rasio ini semakin rendah. Semakin 

rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan 

oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman jika 

terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Gibson (2001:326), yaitu :  

The debt to equity ratio also helps determine how well creditors 

protected in case of insolvency of the company.

 

   Bagi investor, semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi resiko yang 

akan dihadapi. Bagi investor yang tidak suka untuk mengambil risiko, maka 

mereka akan menghindari untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang 

memiliki DER yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada harga saham 

perusahaan tersebut  

2.7       Saham 

2.7.1    Pengertian Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikian 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar 

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Semakin besar saham yang 

dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaanya di perusahaan tersebut. Hal ini 

senada dengan yang dinyatakan Suad Husnan (2001:285) yaitu:  

Saham menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

 

Sedangkan menurut Ross dkk (2002:32)  pengertian saham adalah : 

The securities, sometime called financial instrument or claims, maybe 

raoughly classified as equity or debt, loosely called stock or bonds.

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan 

tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.    



2.7.2   Jenis-Jenis Saham 

Mishkin dan Eakins (2000:297) membagi saham menjadi dua jenis, yaitu 

: (1) Saham Biasa dan (2) Saham Preferen  

The are two type of stoks, common and preferred. A share of common 
stok in a firm represents an ownership interest in that firm. Common 
stockholders vote, receive dividends, and hope that the price of their 
stock will rise. Preferrend stock is a from of equity from legal and tax 
standpoint.

  

Selanjutnya bila ditinjau dari hak atas claim, pada dasarnya saham digolongkan 

menjadi saham biasa dan saham preferen. 

a). Saham Biasa (common stock) 

     Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang atau badan pada suatu perusahaan. Kepemilikan tersebut 

diwjudkan dalam sertifikat saham berupa selembar kertas yang memuat nama 

perusahaan, nama pemilik sertifikat, jumlah lembar saham yang dimiliki serta 

nilai dari atau nilai nominal saham. Nilai dari atau nilai nominal saham 

merupakan harga yang dietapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham 

yang dikeluarkan. 

b). Saham Peferen (preferend stok) 

     Saham preferen yang merupakan saham yang memiliki karakeristik gabungan 

antara obligasi dan saham biasa. Karena bisa menghsilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi) tetapi juga bisa menghasilkan pendapatan seperti yang 

diharapkan investor. Persamaan saham preferen dengan saham biasa terdapat pada 

dua hal yaitu : mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh 

tempo yang tertulis di atas lembar saham tersebut dan membayar deviden. 

   

2.7.3   Kepemilikan dan Karaakteristik Saham 

Pemilik saham biasa, bagi pemilik saham ini hak unuk memperoleh 

deviden akan didahulukan lebih dahulu kepada saham preferen. Begitu pula 

dengan hak terhadap harga apabila perusahaan dilikuidasi.  

Kepemilikan saham biasa pada satu perusahaan menurut Ridwan S. 

Sundjaja dan Inge Barlian (2003:348) dapat berbentuk : 



1. Kepemilikan saham pribadi, yaitu semua saham biasa dari perusahaan 

yang dimiliki secara pribadi atau individual. 

2. Kepemilikan saham tetap, yaitu semua saham biasa dari perusahaan yang 

dimiliki oleh sebuah kelompok investor kecil seperti keluarga. 

3. Kepemilikan saham public, yaitu saham biasa perusahaan yang telah 

dimiliki oleh public dan dimiliki oleh sebuah kelompok besar yang tidak 

ada hubungannya antar individu dan atau suatu lembaga investasi.  

2.7.4 Analisis Saham   

Menurut penelitian terdahulu Djoko Susanto dan Agus Sabardi (2002) 

setiap pelaku di pasar modal memerlukan suatu alat analisis untuk membantu 

dalam mengambil keputusan membeli atau menjual suatu saham. Terdapat dua 

tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku di pasar modal setiap tipe 

mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Kedua tipe analisis tersebut adalah analisis 

fundamental dan analisis teknikal atau grafik. Di dalam praktiknya, para investor 

menggunakan kedua tipe analisis tersebut untuk transaksi saham mereka.   

2.7.4.1 Analisis Fundamental  

Analisis fundamental mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang 

menentukan nilai intrinsik suatu instrumen finasial. Menurut Suad Husnan (2003 

: 315) bahwa : 

Analisis Fundamental mencoba memperkirakan harga saham  
dimasa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor  
fundamental  yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan  
datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut  
sehingga    diperoleh taksiran harga saham.

   

Sedangkan menurut Kamaruddin Ahmad (2004:81) : 

Analisis fundamental adalah suatu pendekatan untuk menghitung  

nilai intrinsik saham biasa (common stock) dengan menggunakan  

data keuangan perusahaan.   



Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 

fundamental digunakan untuk mengevaluasi prospek masa mendatang, 

pertumbuhan dan profit perusahaan dalam kaitannya dengan perekonomian 

secara makro ekonomi nasional, pertimbangan perusahaan dan kondisi 

perusahaan itu sendiri. Analisis fundamental akan membandingkan nilai 

intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan apakah harga 

pasar saham sudah benar-benar mencerminkan nilai yang seharusnya.  

2.7.4.2 Analisis Teknikal  

Analisis teknikal merupakan suatu analisis yang lebih memperhatikan 

pada apa yang telah terjadi di pasar, dari pada apa yang seharusnya terjadi. Para 

analis teknikal tidak begitu peduli terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

pasar, sebagaimana para analis fundamental, tetapi lebih berkonsentrasi pada 

instrumennya pasar.  

Definisi analisis teknikal menurut Suad Husnan (2003;349) : 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga  

saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham  

(kondisi pasar) di waktu yang lalu.

  

Sedangkan menurut Kamaruddin Ahmad (2004:81) : 

Analisis teknikal menganggap bahwa saham adalah komoditas  

perdagangan yang pada gilirannya, permintaan dan penawarannya  

merupakan manifestasi kondisi psikologis dari pemodal.

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis teknikal 

merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati 

perubahan harga tersebut diwaktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis 

teknikal adalah (1) harga saham mencerminkan informasi yang relevan (2) 

informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga diwaktu yang lalu (3) 

perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan berulang. Para analisis 

teknikal tidak seperti para analisis fundamental, mereka merasa sia-sia apabila 



harus mempelajari laporan keuangan perusahaan dan data lainnya dalam 

menentukan nilai suatu saham atau instrumen pasar lainnya.  

2.7.5    Harga Saham 

2.7.5.1 Pengertian Harga Saham   

Suatu saham memuat harga saham yang disebut harga nominal. Harga 

nominal ini merupakan harga yang ditetapkan oleh emiten menilai setiap lembar 

saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal ini biasanya tergantung pada 

keinginan emiten dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan untuk memperoleh 

laba. Penentuan harga ini tentunya akan berbeda dengan harga perdana (primary 

price) dari suatu saham. Harga saham perdana adalah harga sebelum suatu saham 

dicatatkan (listed) di bursa efek. Harga perdana merupakan harga yang terdiri atas 

hasil negoisasi antar penjamin emisi (underwriter) dengan calon emiten. Jika 

suatu saham terjual dengan harga perdana yang lebih tinggi maka selisih harga 

saham tersebut sebagai agio saham.  

2.7.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham    

Harga saham di bursa biasaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

biasanya bersifat kualitatif dan kuantitatif antara lain pengaruh peraturan, 

perdagangan saham, pengawasan atas kemungkinan pelanggaran atas pelaku 

bursa, pisikologi pemodal yang setiap saat bisa berubah karena kondisi tertentu 

dan lain sebagainya.  

Menurut Tandelilin (2001:249) secara garis besar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham dapat dikelompokkan ke dalam tiga gologan, yaitu : 

1.        Pengaruh Dari Luar  

a. Harga saham 

Harga saham akan terbentuk melalui jumlah permintaan dan penawaran 

terhadap suatu efek. Jumlah permintaan dan penawaran mencerminkan 

kekuatan pasar. Jika jumlah penawaran lebih besar dari permintaan maka 

pada umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya, jika jumlah 



permintaan lebih besar dari penawaran terhadap suatu efek maka harga 

saham tersebut cenderung naik. 

b. Tingkat Efisiensi Pasar Modal 

Pasar modal dikatakan efisien jika informasi dapat diperoleh dengan 

mudah dan murah oleh pemodal, sehingga semua informasi yang relevan 

dan terpercaya telah tercermin dalam harga-harga saham. Efisiensi pasar 

modal ditentukan dengan seberapa besar pengaruh informasi yang relevan 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut 

Tandelilin (2001:212), perubahan harga saham dipengaruhi oleh  

1).       Tingkat Inflasi Suatu Negara 

Tingkat pengembalian investasi atau saham disebut sebagai tingkat 

pengembalian normal. Namun tingkat pengembalian tersebut tidak 

menggambarkan keadaan sebenarnya karena adanya inflasi. 

2).       Tingkat Pajak 

Di Indonesia, pajak atas transaksi di bursa ditetapkan pada 

penjualan dan dibayar di awal transaksi tanpa melihat atas 

transaksi tersebut mendapatkan keuntungan atau kerugian atas 

investasi. 

2.         Perilaku Investor 

Para pemodal yang masuk ke pasar modal berasal dari macam-macam 

kalangan masyarakat dengan tujuan yang dilihat dari sisi tujuannya, maka 

pemodal dapat dikelompokkan ke dalam empat kriteria, yaitu : 

i.       Pemodal yang bertujuan memperoleh dividen 

Kelompok ini akan fokus pada perusahaan yang sudah sangat stabil 

posisi keuangannya. Harapan utama kelompok ini adalah 

mendapatkan dividen yang cukup dan terjamin setiap tahun atau 

setiap periode pembagian dividennya. 

ii. Pemodal yang bertujuan untuk berdagang 

Kelompok ini, dalam pembelian saham bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan dari selisih positif harga beli saham 

dengan harga jual saham. 



iii. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan saham 

Bagi kelompok ini, yang penting adalah ikut sertanya mereka 

sebagai pemilik perusahaan. Pemodal jenis ini cenderung memilih 

saham perusahaan yang sudah memiliki nama baik di kalangan 

pemodal lain. 

iv. Kelompok spekulator  

Kelompok ini, menyukai saham-saham yang belum berkembang 

akan tetapi diyakini akan berkembang dengan baik. Pada umumnya 

pada setiap kegiatan pasar modal, spekulator memiliki peranan 

yang kuat dalam meningkatkan aktivitas pasar sekaligus 

meningkatkan likuiditas saham. 

3.        Kinerja keuangan emiten 

Kinerja keuangan emiten selama ini dianggap sebagai faktor terpenting 

dalam penentuan harga saham perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kinerja kerja 

emiten yang merupakan factor yang objektif dan representative dalam 

menggambarkan harga saham. Kinerja emiten sering diukur dengan informasi 

keuangan yang dihasilkan selama waktu periode tertentu yang tercermin dalam 

laporan keuangan. Informasi keuangan adalah salah satu alat yang sering 

digunakan oleh investor untuk menilai harga saham dan membantu dalam proses 

pengambilan keputusan investasi.  

2.8 Pengaruh earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

Terhadap Harga Saham 

2.8.1  Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham  

Earning Per Share (EPS) merupakan indikator yang paling umum 

digunakan oleh investor, karena rasio ini mengungkap kemungkinan EPS yang 

dapat diperoleh para pemegang saham. Menurut Sutrisno (2001:5) : 

          Harga saham mencerminkan nilai rill perusahaan. Harga saham 
sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni (1) laba per lembar 
sahan, (2) tingkat harga bebas resiko, (3) tingkat ketidakpastian 
operasi perusahaan.  



 
Semakin tinggi EPS, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang semakin tinggi juga, manajemen biaya 

perusahaan berlangsung secara efektif dalam konteks pencapaian laba yang 

diharapkan oleh perusahaan dan hal ini menarik minat investor untuk 

menginvestasikan dananya dalam perusahaan. Dengan demikian akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan.  

Dalam kajian penelitian terdahulu Syahib Natarsyah (2000), 

mengemukakan bahwa ada pengaruh faktor fundamental dan resiko sistematik 

terhadap harga saham, sangat sesuai dengan jalur penelitian penulis. Dalam 

penelitian Natarsyah juga mengemukakan peneliti terdahulu seperti : 

1. Meader dan Specher (diulas oleh D. Silalahi : 1991) meneliti bahwa EPS 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga saham. 

2. Purnomo dan Topiks (1998) meneliti bahwa EPS berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. 

3. Samuels (1991) mengatakan bahwa ketika laba meningkat, maka harga 

saham cenderung naik sedangkan ketika laba menurun, maka harga saham 

juga ikut menurun.  

2.8.2  Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) akan mempengaruhi harga saham karena rasio 

ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi sebagian 

atau seluruh utang-utang, baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan 

dana yang berasal dari modal sendiri maupun modal asing. Dengan kata lain, rasio 

ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal 

perusahaan sendiri dibandingkan dengan hutang. Jadi apabila dalam laporan 

perusahaan, perusahaan dapat memenuhi kewajibannya maka aktivitas perusahaan 

akan berjalan dengan baik, sehingga harga saham pun cenderung meningkat hal 

ini juga dapat dilihat menurut beberapa penyusun literature khususnya dibidang 

manajemen keuangan, salah satu diantaranya menurut Sutrisno (2001:249): 



Dengan menggunakan dana utang, maka apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan lebih besar dari beban tetapnya maka 

pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat.

  

Berdasarkan pernyataan diatas, penggunaan utang akan menimbulkan 

resiko, namun dapat juga digunakan untuk meningkatkan hasil pengembalian 

pemegang saham, yang terlihat dari peningkatan harga saham perusahaan.  

2.8.3 Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

Terhadap Harga Saham 

         Analisa saham yang dilakukan oleh investor memerlukan informasi. Salah 

satu informasi yang tersedia bagi investor adalah laporan keuangan yang 

dipublikasikan perusahaan. Laporan keuangan yang diperoleh investor baru akan 

berguna apabila telah dianalisa. Analisa terhadap laporan keuangan memiliki 

ukuran tertentu. Ukuran yang umum digunakan adalah rasio keuangan, 

diantaranya yang digunakan investor dalam menganalisa saham adalah EPS dan 

DER. 

         Perubahan EPS dan DER berpengaruh terhadap harga saham. Apabila EPS 

perusahaan menurun dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, maka harga 

saham akan menurun juga. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki EPS yang 

meningkat maka harga sahamnya akan meningkat. Apabila DER perusahaan 

menurun dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, maka harga sahamnya 

akan meningkat. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki DER meningkat, maka 

harga saham akan menurun. Dalam kajian penelitian dahulu Hani Hadyani 

(2007) mengemukakan bahwa perubahan ROI, DER, EPS berpengaruh terhadap 

harga saham.         


